SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring med
markedsandeler på hhv 26% og 40%. Selskapet inngår i franske Société Générale Group, som er et
av Europas største finanskonsern, og våre produkter og tjenester markedsføres under varemerkene
Société Générale Equipment Finance og Société Générale Factoring. SG Finans har en sterk nordisk
organisasjon med 22 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret for virksomheten i
Norden er på Lysaker. Selskapet har en forvaltningskapital på ca. 36 milliarder NOK og 345 dyktige
medarbeidere, som alle bidrar til videre vekst, lønnsomhet og et svært godt arbeidsmiljø.

Vi søker ny Leder for Internrevisjonen i
Skandinavia til vårt hovedkontor
Vår leder for internrevisjonen går over til ny stilling internt i selskapet, og vi søker derfor en leder for
internrevisjonen i SG Finans AS. Vi søker en dyktig fagperson som får ansvar for internrevisjonsfunksjonen i SG Finans, herunder å påvirke og videreutvikle selskapets internkontroll og kvalitet i
prosesser og kontroller.
Du skal være;

•
•
•

ansvarlig for all operasjonell revisjon av SG Finans AS sine aktiviteter i Norden, herunder
risikokartlegging, utarbeidelse av årsplan for internrevisjonen og rapporter til styret og ledelsen.
styrets og ledelsens representant for å vurdere og bidra til god internkontroll, corporate
governance og kvalitet i interne prosesser og leveranser.
ansvarlig for å vurdere og bidra til etterlevelse av lover og regelverk, interne retningslinjer,
standarder og målsettinger. Vurdere effektivitet og kvalitet i interne prosesser, kontroller,
rapportering og ledelsens oppfølging.

Selskapet stiller store krav til god internkontroll og å bygge et sunt kontrollmiljø. Internrevisjonen er
en uavhengig funksjon som skal bidra til dette.
Stillingen rapporterer til styret i SG Finans AS, med koordinering av aktiviteter og gjennomføring av
revisjonsplan og oppfølging av anbefalinger med selskapets ledelse, samt funksjonell koordinering og
rapportering til leder for internrevisjonen i Vest-Europa.

Internrevisoren blir tilbudt en meget sentral, selvstendig og utfordrende stilling som innebærer gode
muligheter for videre faglig og personlig utvikling i et internasjonalt konsern med vekstambisjoner og
dynamikk. Til gjengjeld stilles det krav til disiplin, ryddighet og pålitelighet i egen person, i egen
fremtreden og egne prioriteringer.

Arbeidsoppgaver
Generelt:
•
•
•

Gjennomføre operasjonell revisjon i selskapet iht revisjonsplan vedtatt av styret /
revisjonskomite.
Evt bistå med revisjon i andre Société Générale enheter i Skandinavia eller andre SGEF
enheter, i koordinasjon med internrevisjonsfunksjonen i gruppen.
Rapportering til styret, Finanstilsynet og selskapets ledelse.

Særskilte ansvarsområder:
•
•
•

Lede internrevisjonsteamet
Koordinasjon med internrevisjon i Société Générale gruppen
Samarbeide med øvrige kontrollfunksjoner i selskapet, herunder Compliance, Risk
Control, Legal, samt ekstern revisor.

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•

relevant utdannelse / sertifisering
relevant erfaring fra internrevisjon i bank / finans eller annen regulert virksomhet
erfaring fra revisjon av kredittvirksomhet samt IKT i bank vil være en fordel
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og på norsk

Personlige egenskaper
•
•
•

metodisk, presis og strukturert, med evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
selvstendig og i samarbeid med avdelingene.
en person med integritet og modenhet, som kan være både en støttespiller og en
uavhengig kontrollør for ledelsen
som alle ansatte i selskapet, en person med godt humør og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

en nøkkelstilling i Norges ledende finansieringsselskap
et godt og entusiastisk arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterk prestasjonskultur
konkurransedyktige betingelser og gode pensjons og forsikringsordninger
gode personalordninger, som ferieboliger i inn- og utland, treningstilbud og sosiale
aktiviteter
moderne og innbydende lokaler ved Lysaker Brygge med god offentlig kommunikasjon og
parkeringsmuligheter

Virker dette interessant, ber vi deg søke via Send søknad. Ved spørsmål kan du kontakte
administrerende direktør Carsten Thorne på telefon 90 54 56 70 eller nåværende leder for
internrevisjonen Carl-Gunnar Lunde på telefon 41 60 92 45.

